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FIDELIDADE CONJUGAL, BÊNÇÃO SINGULAR 

Provérbios 5.17-18 
 

1. Leitura: Salmo 108.5 

2. Cântico: Aclame ao Senhor 

IBSPLAY: https://www.youtube.com/watch?v=KPfN094Ay4I 

3. Confissão/Gratidão: Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao 

Senhor confessando os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua 

providência.   

4. Leia Provérbios 5.17-18 – O que é fidelidade ? Qual o “peso” dessa palavra 

em sua caminhada? Em seu casamento, o que é fidelidade? Hoje, ela se 

resume a algo impossível de fazer, inalcançável, se torna apenas um sonho. 

Até no meio “cristão” a fidelidade se resume a ser respeitoso com seu cônjuge 

e está tudo bem. Mas não, fidelidade conjugal vai muito mais além do que 

simplesmente suprir e não trair seu cônjuge. 

O casamento é uma aliança de amor e fidelidade, feita na presença de Deus, 

entre um homem e uma mulher. O casamento está edificado sobre o firme 

fundamento da fidelidade conjugal. O cônjuge precisa ser um jardim fechado, 

uma fonte reclusa. O leito conjugal não pode ser compartilhado com estranhos. 

A fidelidade conjugal está totalmente entrelaçada com o amar, cuidar, prover, 

suprir, prezar e valorizar o cônjuge. Não é questão de mera formalidade, mas 

sim de testemunhar do Senhor. 

A fidelidade conjugal é, tanto homem, quanto a mulher, assumir seu papel de 

mordomo em seu casamento e cumprir a palavra de Deus no seu lar. O marido, 

assume seu papel de amar sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo 

se entregou por ela (Ef 5.25-33); a esposa, assume seu papel de se sujeitar-se 

ao seu próprio marido, como ao Senhor (Ef 5.22-24). Ao cumprir e exercer seus 

papéis no casamento, recebem uma bênção única, singular. 

Não há coisa melhor do que o marido ser fiel a sua própria esposa, assim como 

a esposa ser fiel ao seu próprio marido. Nessa via de mão dupla, Deus os torna 

um, apontando, mesmo que em pequena escala, para a união perfeita da 
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trindade Santa. Marido e mulher, ambos, possuem sua fonte de prazer, o motivo 

de sua exultação, o alvo de todos os seus afetos e carinhos, um no outro. Além 

disso, ambos estão caminhando juntos para serem cristãos verdadeiros, que 

pregam e testemunham de Deus e do Seu Evangelho. 

 

5. APLICAÇÕES: 

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

• Aos maridos, valorize, portanto, sua esposa! Invista o melhor do seu 

tempo na vida de sua mulher. Ela merece todo o seu afeto. Não sonegue 

a ela seu amor, nem deixe de desfrutar toda a doçura de suas carícias.   

• As esposas, desfrutem do prazer que há em cumprirem a Palavra de Deus 

em seu casamento. Cuide e respeite o seu marido, ele também merece 

todo o seu afeto. Assim como ao marido, não sonegue seu amor, permita 

que ele sempre desfrute da doçura de suas carícias. 

• Ambos, marido e mulher, amem-se, cuidem-se e, muito mais importante, 

vivam para Deus, para o louvor de Sua glória. Testemunhem e preguem 

a vontade de Deus no casamento, ensinem seu(s) filho(s) a respeito disso, 

mostrem a ele(s) a importância de valorizarem e respeitarem o leito 

conjugal, como isso muda nossa percepção de mundo e de família. 

• Aos solteiros, valorize ainda mais o tempo que você se dedica ao Senhor, 

para que, se dá vontade de Deus for que você se case, possa, em seu 

lar, continuando a dedicar-se ao Senhor e consiga conduzir sua família a 

amar a Deus sobre todas as coisas.       

 

6. INTERCESSÃO: Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, 

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES - VIETNÃ 

Muitos trabalhadores perderam o emprego, tiveram que se adaptar à rotina 

dentro de casa e os casos de violência doméstica aumentaram. Interceda para 

que Deus traga paz às famílias. 


